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BÁO CÁO 

Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 

Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 2286/UBND-TH ngày 22 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân (UBND) 

huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

a) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cơ quan chức năng thông tin cho cử 

tri biết khi nào 67 nền tái định cư thuộc Dự án Trung tâm hành chính huyện 

được cấp giấy GCNQSDĐ. 

Đối với Dự án Trung tâm Thương mại và Dân cư thương mại huyện Vĩnh 

Thạnh số hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư là 67. 

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trình UBND huyện 

giao đất cho 60/67 hộ gia đình, cá nhân (còn 07 hộ chưa chịu nhận nền). UBND 

huyện tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ 

Hội Mới liên quan đến số tiền Công ty phải nộp để hỗ trợ về tái định cư (khoảng 

5,2 tỷ/67 hộ). 

Thời gian dự kiến hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trong năm 2019. 

b) Cử tri đề nghị thông tin dự án khu công viên cây xanh trên Đường tỉnh 

919 (đường Phù Đổng Thiên Vương) 

Dự án Khu công viên cây xanh trên đường Tỉnh 919 nằm chung trong quy 

hoạch tỉ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn huyện lỵ, huyện Vĩnh Thạnh được UBND 

thành phố phê duyệt tại Quyết định số:2079/QĐ-UBND ngày 25/8/2008. Tuy 

nhiên đến nay chưa thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà 

soát quy hoạch và lên phương án xin thành phố điều chỉnh quy hoạch cho phép 

huyện thực hiện dự án nhưng thực hiện gom lại tại 4 cụm cũng trên đoạn đường 

này với diện tích khoảng 4.000m2, phần quy hoạch công viên cây xanh sẽ điều 

chỉnh tại vị trí khác, huyện cũng đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch 1/2000 thị 

trấn Vĩnh Thạnh, đến nay đã thông qua nhiệm vụ quy hoạch. UBND huyện sẽ 

sớm triển khai thực hiện 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 



2 

 

đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN TPCT; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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